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นโยบายทีต่อ้งรบัมอื

โรงเรียนสีขาว

โรงเรียน ต้นแบบ

โรงเรียนคณุภาพ

โรงเรียนสจุริต

โรงเรียนประชารฐั

โรงเรียนคณุธรรม

BBL
STEM

คณุธรรม 12 

ประการ

ประวตัศิาสตร ์

หนา้ทีพ่ลเมอืง

ITA



การประเมินความส าเรจ็
และมมุมองต่อคณุภาพ
ของการจดัการศึกษา
ท่ีไม่สามารถตอบโจทย์
ความเป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์



การใชค่้าเฉล่ียกบัคะแนน O –net ท่ีขาดความระมดัระวงั

โรงเรยีนA

90 +30+30= 150  คา่เฉลี่ย = 50

โรงเรยีนB

60+60+20=  140 คา่เฉลีย่ =  46.66



การท างานเป็นทีม

ความเป็นผู้น า

อารมณ์ขัน

การประมานตน

ความกล้าหาญ

เป็นคนมีน  าใจ

กัดไม่ปล่อย
มีมุมมอง

เห็นอกเห็นใจ

ขยันหมั่นเพียร
การควบคุมตนเอง

การให้อภัย

ยุติธรรมกตัญญู

ความสุจริต



ข้อมูลดชันี ทุนมนุษย์ ปี 2561
(World Bank)



ผู้จัดการ มากกว่า ผู้น า้ทางวชิาการ













โรงเรียนท่ีดี เป็นอยา่งไร?





















การจดัการเรียนรู้ท่ีดี เป็นอยา่งไร?

ครูท่ีเก่ง เป็นอยา่งไร?



ไม่ใช้สิ่งท่ีให้แก่ผู้เรียน 

แต่เป็นสิ่งที่ผู้เรียนลงมือ ท ำ ใหแ้ก่ตนเอง

กระบวนกำร 

กำรเรียนรู้ (Learning)

เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ควำมรู้ ควำมเชื่อ พฤติกรรม เจตคติ 



ให้การบ้าน

เรียนผ่านอินเตอร์เนต

ซ  าชั น

ดูTV

ขนาดของห้องเรียน



ก าหนดนโยบายที่พุ่งเป้าหมาย ไปสู่ห้องเรียนและผูเ้รียนเป็นส าคญั

การจัดการ
ชั นเรียน

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียน

การอภิปราย
ในชั นเรียน

การให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์
การสอนของครู



“เช็คช่ือทุกคาบ แต่
ไม่ทราบซักส่ิง”
หลุมพลางของครู
และผู้บริหารทีต่อ้ง

ระมัดระวัง



ทิศทางการบรหิารโรงเรยีนท่ีดี



การบริหารทีม่ีประสิทธิภาพต า่

ครู คอยถามหัวหน้างาน 
หรือรองผู้อ านวยการ

ว่าพวกเค้าต้องท าอะไรบ้าง

หัวหน้างาน หรือรองผู้อ านวยการถาม ผอ.
ว่าต้องการให้ครูท าอะไร และจะคอยก ากับ

ให้เป็นตามที ่ผอ ต้องการ

ผู้อ านวยการ
เป็นผู้แก้ปัญหา(หาค าตอบ)

ทุกค าถาม



การบริหารทีม่ีประสิทธิภาพสูง

ผู้อ านวยการ
เป็นผู้ตัง้ค าถาม

หัวหน้างาน หรือรองผู้อ านวยถามเพิม่เตมิ
และการกระตุ้นทมีให้หาวธิีการและ

ค าตอบเพือ่แก้ปัญหา

คณะครู ค้นหาวธีิการพัฒนา
ปรับปรุงและตอบค าถามทมีบริหาร



“บทบาทการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ให้ประสิทธิภาพน้อยกว่าการเป็นผู้น าทางวิชาการ” 

John Hattie on Effective School Leadership

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
• จะก าหนดวิสัยทัศน์
• เป้าหมาย
• พัฒนาทีม
• มีบุคลากรเพียงพอ
• กระจายอ านาจให้ครู
• จัดการปัญหาภายนอกที่มา

กระทบ

ผู้น าทางวิชาการ 
• ติดตามความก้าวหน้าการสอน
• ติดตามความก้าวหน้าพัฒนาการ

ของผู้เรียน
• ประสานงานหลักสูตร
• ป้องกันเวลาส าหรับการสอน
• รักษาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ

นักเรียน
• สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้





http://www.dks-info.com

การพัฒนาโรงเรียนในพื นที่ห่างไกล
(บทเรียนการพัฒนาโรงเรียนในโครงการครูรักษ์ถิ่น)

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


แรงต้านจาก
ต้นทุนเดมิทีแ่ตกต่าง

ของแต่ละ รร.

คุณภาพ นักเรียน/รร.

Q-Info

Q-Goal
Q-PLC

Q-Network

แรงพยายามจาก Q-Coach
และภาคร่ีวมมอือืน่ ๆ

กระบวนการ 4Ps ของแต่ละโรงเรียน
• การจัดหลักสูตรยดืหยุ่นตอบศักยภาพนักเรียน
• ดูแลนักเรียนทั่วถงึและจัดโอกาส
• พัฒนาครูใหเ้ป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
• บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม



กรอบแนวคิด ปีที่ 1

Q-Goal

Q-Info

Q-PLC

Q-Network



กรอบแนวคิด ปีที่ 2 พุ่งเป้าหมายไปสู่ห้องเรยีน 

ครอบครัว
และชุมชน

Coach 
หรือ ทีมหนุนเสริม

มหาวิทยาลัย
ในพื นที่

การวิจัยและประเมินผล

Impacts: 

❑โรงเรียนเกิดการปฏิรูปการบริหารจัดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน/พัฒนาการเรียนการสอนในทั งระบบ
❑สถาบันการผลิตครู เข้าใจบริบทของสถานศึกษา และปรับกระบวนการผลิต และพัฒนานักศึกษาครูที่สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

•นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามช่วงวัยและมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ น
•นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการดูแลและพัฒนาเต็มตามศักยภาพนักเรียน

ผลผลิตและผลลัพธ์

ครูมีทักษะพื นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
ก. ออกแบบแผนการเรียนการสอน   ข. จัดการเรียนการสอน 
ค. วัดผลและประเมินผลนักเรียนได้ทั งระหว่างเรียนและหลังเรียนได้ครู

ผู้บริหารมีทักษะการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน

โรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองอย่างเข้มแข็ง
ก. มีเป้าหมายและแผนการพัฒนาที่ชัดเจน (High Expectation)
ข. มีระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ได้ ค. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ง. มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก  จ. มีกระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียน

ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการดูแล
การศึกษาของเด็กในครอบครัว

ครอบครัว
และชุมชน

มาตรการโรงเรียนคุณภาพ

Q-Cassroom

Q-Goal

Q-
Network

Q-PLC

Q-Info



มาตรการโรงเรียนคุณภาพ

Q-Goal

Q-

Network

Q-

Info

Q-

Leadership

Q-PLC

Q-

Learning

มาตรการโรงเรียนคุณภาพ

Q-
Classroom

Q-Goal

Q-Network

Q-PLC

Q-Info

กรอบแนวคิด ปีที่ 3 ขับเคลื่อนเชิงระบบด้วยพลงัของผู้บริหารไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 



กรอบแนวคิด การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในพื นที่หา่งไกล ปีที่3

ครอบครัว
และชุมชน

Coach 
ทีมหนุนเสริม

มหาวิทยาลัยในพื นที่

การวิจัยและประเมินผล

Impacts: 

❑ โรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในทั งระบบ
❑ สถาบันการผลิตครู เข้าใจบริบทของสถานศึกษา และปรับกระบวนการผลิต มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาครูที่สอดคล้องกับสภาพ

การท างานและบริบทของโรงเรียน

ผลลัพธ์ของโครงการ

ก. โรงเรียนในโครงการได้รับการหนนุเสริมเพื่อพัฒนาโดยใช้กลไกการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพอย่างน้อย ปีละ 2 ครั ง

ข. โรงเรียนในโครงการมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพตนเองภายใต้บริบทท่ีใกล้เคียงกัน (cluster approach)
ค. ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการพัฒนาเทคนิคการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ ว. PA
ง. ครูได้รับการพัฒนาทักษะการ PLC ที่มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้Q-Goal

Q-

Network

Q-

Info

กลไกการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
(Q-School)

Q-

Leadership

Q-PLC

Q-

Learning

ผลผลิตของโครงการ

ก.จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามแนวคิด Hight Functioning Classroom (Q-Learning) 
ข.แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการท างานเชิงคุณภาพ (Q-PLC)

ก. มีทักษะการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ PLC สร้างวัฒนธรรมการท างานเชิงคุณภาพ
ข. มีเป้าหมายและแผนการพัฒนาที่เหมาะสมกับโรงเรียนในพื นที่ห่างไกล ( Q-Goal)
ค. มีระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ได้ (Q- Info) ง. มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง(Q-Network)ผู้บริหารโรงเรียน

ครู

นักเรียน
ก. นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามช่วงวัยและมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ น
ข. นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการดูแลและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ



มาตรการโรงเรียนคุณภาพ

Q-Goal

Q-

Network

Q-

Info

Q-

Leadership

Q-PLC

Q-

Learning

PLC ในเรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้แก่ผูเ้รียน

Focus on learning 
more than teaching 

Instructional Leardership

กระบวนกำรที่จะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรขยำยผลกำรท ำงำน

778โรงเรียน ---> 1500 โรงเรียน



ว. PA เครื่องมือที่ทรงพลังของผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษา



เจตนารมณ์ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ของ ว.PA



บรรยากาศการประเมิน เดือนกันยายน ปีหน้า จะเป็นแบบนี้มั๊ย



ให้ท่านวาดภาพวิว ทิวทัศน์ ให้สวยงาม   
ให้เวลา 1 นาที 



Evaluation

Assesment

Appraisal

เพื่อตัดสิน

เพื่อพัฒนา

เพื่อก าหนดคุณค่าเพื่อชื่นชม 



Teacher as a key 
of Success

Performance 
Development

Performance Appraisal

PA

Focus on Classroom

Teacher Performance

Student Outcome

Powerful Pedagogies

Conceptual Framework





ผลลัพธ์การ
จัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

ข้อตกลง(Performance Agreement) ผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
คลิป VDO การ
จัดการเรียนรู้



สรรหาคณะกรรมการประเมิน
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

PA
• ผอ.รร.เป็นประธาน
• บุคคลภายนอก 2 คน

(ศน.ชพ, ผศ., ครู ชพ. 
ผู้ทรงคุณวุฒฯินอกสถานศึกษา)

*ตั้งมากกว่า 1 คณะได้ 
(ไม่ค านึงสาขา,วิชา)
*ผอ.เขต ตั้งผอ.รร.ใกล้เคียง 
กรณี ผอ.ไม่สามารถด าเนินการได้

บูรณาการร่วมกับ
คณะกรรมการพิจารณา

เล่ือนขั้นเงินเดือน



เขียน PA ให้ตอบโจทย์และตรงจุด
ท าอย่างไร



SAR
วิสัยทัศน์
โรงเรียน

แผนพัฒนาคุณภาพฯ
จุดเน้น

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

ปัญหาการเรียน
การสอน

บริบท 
สภาพแวดล้อม

ปัญหาผู้เรียน

WORKSHOPⅠ



หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการสอน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของครู

การใช้แหล่งเรียนรู้ของครู

กระบวนการวัดและประเมินผล

การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน

การจัดการชั้นเรียน

ความสัมพันธ์ระหว่างครู
กับนักเรียน

การอภิปรายในชั้นเรียน

ความพร้อมและบรรยากาศ
ของห้องเรียน

การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 



คุณลักษณะผู้เรียน(อุปนิสัย)

ทักษะทางวิชาการของผู้เรียน

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ไขและช่วยเหลือผู้เรียน

บทบาทของครูประจ าชั้น
ครูที่ปรึกษา

บทบาทของการท าหน้าที่ครูเวร
ประจ าวัน

งานวิชาการที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน

กิจกรรมชุมนุม ชมรม

กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด

กิจกรรมหน้าเสาธง



ความสัมพันธ์กับชุมชน

ความร่วมมือของผู้ปกครอง

กิจกรรมออมทรัพย์

สหกรณ์ร้านค้า

การส่งเสริมทักษะอาชีพ

สมรรถนะของผู้เรียน

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

การประสานงานภาคีเครือข่าย

สุขภาวะผู้เรียน

กิจกรรมอาหารกลางวัน



การพัฒนาตนเองของครู

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

การท างานเป็นทีม

การ PLC ในโรงเรียน

การศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study

การน าความรู้มาช่วยพัฒนาเพื่อน
ร่วมงาน

การน าความรู้มาใช้ในการพัฒนา
นักเรียน

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ของตนเอง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ฯลฯ



ปรับ PA ครูให้สอดคล้องกับ
ทิศทำงกำรพัฒนำโรงเรียน



ประเด็นที่ท าได้ดี
ประเด็นที่สามารถ
พัฒนา ต่อยอด

ได้



1.เขียนข้อตกลงในภาระงานตาม
มาตรฐานต าแหน่ง(ภาระงานที่ชัดเจนของ
ตนเอง/ผลลัพธ/์ตัวชี้วัด)ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ

-ด้านการจัดการเรียนรู้
-ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้
-ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

2. เขียนประเด็นท้าทาย



การศึกษาหอ้งเรยีนเพ่ือน าไปส ูก่ิจกรรมการ PLC





ห้องเรียนคือสนามรบที่แท้จริง



Tips! : แต่ละภาคเรียนมาสังเกต
ห้องเรียนหลาย ๆ คร้ังย่ิงดี
ไม่ต้องรอให้สิ้นเดือนกันยาค่อย

ประเมิน









เชื่อมโยง ว.10 (ผู้บริหาร) กับ ว.9 (ครู)

การสอนของ ผอ.และรอง ผอ.
1. สอนประจ าวิชา
2. สอนร่วมกับครูประจ าชั้น /วิชา
3. สังเกตการสอนและสะท้อนผลฯในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน
4. ผู้น า PLC ใน รร.
5. นิเทศการสอนเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรม บ่มนิสัยผู้เรียน

1.รอง ผอ.มีชั่วโมงการสอน 10 ชม./สัปดาห์
2.ผอ.มีชั่วโมงการสอน 5 ชม./สัปดาห์



ด้านทักษะในการวางแผนพัฒนาสถานศกึษา กลยุทธ 
การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร

• มุ่งผลลัพธ์ผูเ้รียนเป็นส าคญั
• มุ่งคุณภาพหลกัสูตรและคุณภาพผู้เรียน
• มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครูและผูเ้รียน
• มุ่งพัฒนาครูโดยใช้ระบบใหค้ าปรึกษาและชี แนะ
• มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน
• มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์
• มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ
• มุ่งสร้างภาวะผู้น ารว่มของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

• ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงาน (file PDF)

• ส่งคลิบ 1 คลบิ



ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษา

• ผลงานหรอืผลการปฏิบัติที่เป็นผลลพัธ์ที่เกิดขึ นจากการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา

• ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
• ผลงานหรอืผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครใูน

สถานศึกษา
• ผลงานหรอืผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา

• ส่ง 1 คลิป



“Education can be encouraged from the top-down 

but can only be improved from the ground up” 
Sir Ken Robinson





ที่ประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัยในแแอฟริกาใต้ มีข้อความหนึ่งติดไว้เตือนใจว่า; 
"การท าลายประเทศซักประเทศหนึ่ง ไม่จ าเป็นต้องใช้ระเบิดอะตอมมิค หรือใช้จรวดน าวิถีระยะไกล
อันใด ขอเพียงแค่ลดคุณภาพการศึกษาให้ต่ าลง และปล่อยให้นักศึกษาโกงการสอบ...

คนไข้ก็จะตายด้วยมือหมอ-ที่มีคุณภาพตามนั น,
สิ่งก่อสร้างทั งหลายก็จะพังทลายด้วยมือวิศวกรที่มีคุณภาพอย่างนั น,
เศรษฐกิจจะสูญด้วยมือนักธุรกิจและนักลงทุน-ที่มีคุณภาพอย่างนั น,

มนุษยธรรมจะหายสิ นด้วยมือของนักวิชาการศาสนา-ที่มีคุณภาพอย่างนั น             
ความยุติธรรมจะไม่มีเหลือด้วยมือของผู้พิพากษา-ที่มีคุณภาพอย่างนั นๆ

.......การล่มสลายของการศึกษาคือความพินาศของชาติ"







สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 





วิสัยทศัน์
พนัธกิจ 

เป้าประสงค์



ม.1-6

- เตรียมตวัสู่โลกภายนอก

- มพ้ืีนฐานการประกอบ

อาชพี

ก าหนดจดุเนน้เชงิปฏิบตักิารเพ่ือพฒันาผูเ้รียน 

“คนดี”

ปฐมวยั-ป.3

- เตรียมความพรอ้ม    

ร่างกาย จิตใจ พ้ืนฐาน

คณุธรรม 

-อ่านเขยีนภาษาไทยไดด้ี

ป.4-6

- ชว่ยตนเองได้

- คิด ถาม ตอบ วิเคราะห์

- แกปั้ญหา

- สรา้งโครงการเล็ก ๆ ได ้

Vocational

Montessori
Socretic Method

Project 

Based 

Learning

Montessori

Mathematic

Open Approach
Ethic

Art &Culther









• ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตวัเอง

• กระตุ้นการใช้ทักษะทางภาษาไดแ้ก่ การ
พูด เขียน อ่าน ฟัง

• เกิดกระบวนการสังเกต ตั งค าถาม แสดง
ความเห็นและสร้างความรู้ด้วยตนเอง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ภาระงานเป็นฐาน 
(Task based learning)
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมปลาย 4-6

-ผู้เรียนเกิดทักษะและ
สมรรถนะหลักผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
โครงานเป็นฐาน

-ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการเรียนรู้
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของตนเอง



กิจกรรม ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
• ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
• ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจ าหน่าย



กิจกรรม สวนผักใจดี
• แหล่งเรียนรู้
• ผลิตผักอินทรีย์เพื่อบริโภคและจ าหน่าย



การจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพ

ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย









ผลงานนักเรียนช่าง
อุตสาหกรรม



น าเสนอผลงาน รบัฟังการวิพากษ ์ขอ้เสนอแนะปรบัปรงุผลงานแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ



สืบค้นข้อมูล/ใช้ข้อมูล จัดจ าหน่ายสินค้า
-การคดิค านวณต้นทุนการผลติ
-การแสดงสินค้าช่องทางการจ าหน่าย
-การสรุปต้นทุน การจัดท าบัญชี



กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
เน้นกำรปฏิบัติจริง

(แผนกำรเรียนอำหำรและโภชนำกำร)





กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
เน้นกำรปฏิบัติจริง

(แผนกำรเรียนเกษตรกรรม)





ค าจนัทร์ ศิษยเ์ก่า 



บูนุม ศิษยเ์ก่า 



วิไล















“Education can be encouraged from the top-down 

but can only be improved from the ground up” 
Sir Ken Robinson





ที่ประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัยในแแอฟริกาใต้ มีข้อความหนึ่งติดไว้เตือนใจว่า; 
"การท าลายประเทศซักประเทศหนึ่ง ไม่จ าเป็นต้องใช้ระเบิดอะตอมมิค หรือใช้จรวดน าวิถีระยะไกล
อันใด ขอเพียงแค่ลดคุณภาพการศึกษาให้ต่ าลง และปล่อยให้นักศึกษาโกงการสอบ...

คนไข้ก็จะตายด้วยมือหมอ-ที่มีคุณภาพตามนั น,
สิ่งก่อสร้างทั งหลายก็จะพังทลายด้วยมือวิศวกรที่มีคุณภาพอย่างนั น,
เศรษฐกิจจะสูญด้วยมือนักธุรกิจและนักลงทุน-ที่มีคุณภาพอย่างนั น,

มนุษยธรรมจะหายสิ นด้วยมือของนักวิชาการศาสนา-ที่มีคุณภาพอย่างนั น             
ความยุติธรรมจะไม่มีเหลือด้วยมือของผู้พิพากษา-ที่มีคุณภาพอย่างนั นๆ

.......การล่มสลายของการศึกษาคือความพินาศของชาติ"






